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Novembre 2019

EAPN-Xarxa per a la
inclusió social
Participa al projecte #Joveu
amb l'Encuentro Nacional de
Jóvenes

PALMA XXI
Presenten a la Llotja el llibre
"La gentrificació a Palma.
Barri a barri"

Llegeix més

Llegeix més

Col·legi Oficial
d'Arquitectes
Organitza la jornada tècnica
"L'agenda urbana i els
municipis".
 

Joves Arquitectes de
Mallorca
Celebren el seu aniversari
amb una xerrada sobre
"Pràctiques artístiques i
participatives a peu de carrer.
Presentació del projecte Sa
Galania".

Llegeix més

ARCA
Celebren els 10 anys de la
declaració de BIC d'Es
Jonquet.
 

FEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS DE
VEÏNS DE PALMA
Coorganitzen a Palma les
Jornades per a la preservació
mediambiental i pel
desenvolupament sostenible.

Llegeix més

Llegeix més

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://mailchi.mp/706651f0e88d/et-convidam-a-subscriuret-a-futur-de-palma-2096173?e=%5BUNIQID%5D
http://xarxainclusio.org/eapn-illes-balears-participa-al-projecte-joveu-amb-lencuentro-nacional-de-jovenes/
https://iniciativesxxi.com/ca/destacats-palma-xxi/palma-xxi-presenta-el-llibre-la-gentrificacio-a-palma-barri-a-barri/
http://www.coaib.org/ca/coaib/Noticies/DetalleNoticia.aspx?id=11237
http://arcapatrimoni.blogspot.com/2019/11/celebracio-dels-10-anys-de-la.html#links
http://www.cmneuram.eu/wp-content/uploads/2019/11/071119_CMN_DIPTIC_A4.pdf
http://eepurl.com/glhwSj
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976
https://us13.campaign-archive.com/feed?u=f1c584a09169116b029b1d578&id=8089730976
javascript:;


Llegeix més

AGENDA

Fundacions Darder Mascaró -  3 de desembre, 19h, Arxiu del Regne de Mallorca:
Presentació del llibre "Les revolucions de 1917"
EAPN -  4 de desembre, 9.15h, Edifici municipal de Camp Redó: Jornada de difusió de
resultats "Estudi de gènere i desigualtat"
COAIB - 13 de novembre, hora pendent de confirmació: Any Bennazar. Visita a
S'Escorxador.
ARCA - 2 i 18 de desembre, 3ª edició del programa MÚSICA, TURISME I PATRIMONI.
Itineraris històrics-culturals i concerts a hotels urbans de Palma.
 

 

 
 

El responsable del tractament de les dades és Palma XXI. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de remetre-li la
nostra newsletter, per mantenir-lo informat dels nostres serveis, novetats, esdeveniments i promocions al nostre centre. Amb el
seu consentiment accepta subscriure al llistat d’enviament. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, utilitzant

els mecanismes posats a la seva disposició en cada correu. No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal. Té dret a
accedir, rectificar i suprimir aquestes dades, així com també disposa d’altres drets que vénen especificats a la informació

addicional i detallada sobre Protecció de Dades, accessible en la Política de privacitat publicada a la nostra web.
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